
Az európai közlekedésrendészeti szervek hálózata, a TISPOL a 2018-as ellenőrzési terv alapján 

kilenc nemzetközi közlekedésbiztonsági ellenőrző akció végrehajtását tervezi. A tehergépkocsik és 

autóbuszok célirányos ellenőrzésére idén három alkalommal kell számítani. Új elemként idén első 

alkalommal hirdették meg azt az ellenőrzést, mely a járművezetők figyelmét elvonó tényezők - például 

a mobiltelefon, vagy a GPS, vagy HI-FI eszköz vezetés közbeni használata - felderítését és 

visszaszorítását tűzi ki céljaként. 

A TISPOL egy-egy konkrét hetet jelöl meg az ellenőrzések végrehajtására, ezen belül a tagállamok 

eldönthetik, hogy a lehetőségeiknek és sajátosságaiknak megfelelően milyen időtartamban (három, 

vagy öt nap stb.) szervezik meg saját ellenőrzéseiket. 

A magyar rendőrség ezeket az akciókat jellemzően a közlekedési hatóság munkatársaival 

együttműködve hajtja végre, tekintettel arra, hogy a két hatóság részben eltérő jogosultságokkal 

rendelkezik a közúti ellenőrzések végrehajtása terén. Míg a közlekedési hatóság ellenőrzései 

alapvetően a jármű műszaki állapotának vizsgálatára, a rakomány rögzítésére és a vezetési és 

pihenőidő betartására terjednek ki, addig a rendőrség különösen a személyi tényezők, a sebesség, a 

biztonsági öv használat, valamint az egyéb KRESZ szabályok ellenőrzésére rendelkezik jogszabályi 

felhatalmazással. 

A TISPOL európai szintű közúti ellenőrzéseire 2018-ban az alábbi időpontokban kerül sor: 

Február 26 - március 04:     „Truck & Bus” tehergépjármű és autóbusz ellenőrzés 

Március 12-18:                       „Seatbelt” biztonsági öv-ellenőrzés 

Április 16-22:                          „Speed” sebességellenőrzés 

Június 04-10:                         „Alcohol & Drugs” ellenőrzés az ittasan, illetve bódult állapotban vezetők 

kiszűrésére 

Július 23-29:                         „Truck & Bus” tehergépjármű és autóbusz ellenőrzés 

Augusztus 06-12:                   „Speed” sebességellenőrzés 

Szeptember 17-23:                „Focus on the Road” ellenőrzés a figyelmetlenségre visszavezethető 

balesetek megelőzésére 

Október 15-21:                      „Truck & Bus” tehergépjármű és autóbusz ellenőrzés 

December 10-16:                   „Alcohol & Drugs” ellenőrzés az ittasan, illetve bódult állapotban vezetők 

kiszűrésére 



Az ellenőrzések a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot rejtő szabálytalan járművezetői 

magatartások ellen irányulnak. A nemzetközi közúti ellenőrzések eredményeit és tapasztalatait az 

egyes rendőri szervek értékelik, majd az adatokat a TISPOL részére elektronikus úton továbbítják. A 

beérkező adatok alapján a TISPOL európai szintű összesítést végez, és az eredményekről 

tájékoztatja a tagállamokat, valamint az Európai Bizottságot. Tekintettel arra, hogy a TISPOL a 

nyilvánosság-politikának is kiemelt jelentőséget tulajdonít, ezért valamennyi átfogó európai ellenőrzés 

végrehajtásáról sajtóközleményt jelentetnek meg. 

 


